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Lp. Pltanie Odpowiedź
1. Pakiet 15

Czy Zarnawiający dopuści przylepiec w wycięciem w
kształcie ,,Uo' zamiast nacięciem. Pozostałe parametry
zgodnę z SWZ.

Zamawiający dopuszcza,

) Czy Zarnauliający wydzieli do osobnego Pakietu produkt
z Pakietu 5 poz.6 i dopuści:
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o
gr amaturzę 7 0 gl m2, nasączone 7 0% alkoholem
izopropylowym, r ozmiar złożonego gazika 4x4,5 cm, a
rcńożonego 9xlŻcm, trzykrotnie zŁożone, 6 warstw,
pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w
op akowani u zbior czy m- kartoniku?
lub
Gazikiwykonane z wysokogatunkowej włókniny o
gtarnatutze 70glm2, nasączone 70% alkoholem
izopropyl owym, r o zmiat zło żo;ne go gazika 4x4,5 cm, a
r ozłożonego 12xI2,5 cm, czterokr otnie złożone, 9
warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt.
saszetek w opakowaniu zbior czym- kartoniku?

Zgodnte z SWZ, ZamawiĄący nie
wydzieli.

3. Czy ZarrtańĄący wydzieli do osobnego Pakietu produkt
z Pakietu 5 poz.8 i dopuści:
Chuste czki nas ączo ne 7 )Yo alkoho l em izopropyl ow;rm,
0.5% chlorheksydyną i olejkiem nawilZającym do
dezynfekcji rąk, wymiary l7x23cm, pakowane w tubach
dozującychpo 100szt.?
lub
Chusteczki nasączone 1 )Yo alkoholem izopropylowym,
0.5% chlorheksydyną i olejkiem nańIZającynr do
dezynfekcji rąk, wymiary 12xl8cm, pakowane w tubach
dozujących po 200sź.?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE
SPOSOBU PRZELICZENIA.

Zgodnie z SWZ, Zamawiający nie
wydzieli.
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4. Cry Zanańający w Pakiecie 6 dopuści:
Chusteczki suche do nasączania preparatem
deąmfekcyj nym, prze7rraczonę do myc i a i dezynfekcj i
sprzętu medycznego, niskopyłowe, chłonn e, wytrzymałe
na t ozdarcle, o wymiarach 3 0x3 4cm, gramatur a 7 0 gl m2,
posiadające perforacje porwalające na ich łatwe
odrywanie; pakowane po 100 sztuk; ilość sztuk
chusteczek w odpowiednim przeliczeniu na opakowania;
wkłady pasujące do wiaderek lub innych pojemników
hermetycznie zamykanych, które dostarczymy prury

pierwszym zamówieniu,fu ilości 15 szt. lub w ilości
podanej przezZamawiającego w odpowiedzi na to
pytanie.
1ub

Chusteczki suche do nasączania preparatem
dezynfekcyj nym, pr zeznaczonę do myc i a i dezynfekcj i
sprzętu medycznego, niskopyłowe, chłonn e, wylrzymŃe
na rozducie, o wymiarach 1 8x2 5 cm, gramatur a 7 0 gl m2,
posiadające perforacje pozwalające na ich łatwe
odrywanie; pakowane po 300 sztuk; ilośó sźuk
chusteczek w odpowiednim przeliczeniu na opakowania;
wkłady pasujące do wiaderek lub innych pojemników
hermetycznie zamykanych, które dostarczymy przry

pierwszlrrn zamówieniu w ilości 15 szt.lub w ilości
podanej przezZamawtającego w odpowiedzi na to
pytanie.
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE
SPOSOBU PRZELICZENIA WKŁADOW DO
WIADERKA I ILOŚCI PUSTYCH WIADEREK.

Zgodnie zSWZ.

5. pakiet 18 poz. Iaib,2a
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w
op. a' 1 0 sztŃ z jednoczesnym przeliczeniem
zamawianej ilości na opakowania.

Zamawiający dopuszcza.

6. pakiet t8 poz.2b
i'rosimy Żarlawiającego o dopuszczenie opatrunków w
op. a'5 sźuk z jednoczesnyIn przeliczeniem zamawianej
ilości na opakowania.

Zarnawiaj ący dopus zcza.

Proszę o uwzględnienie wprow adzony ch modyfi kacj i SWZ.
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